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Iskolaújság? Tényleg? 
Miért ne!? Jó lenne 
megjelenni benne? De 
jó lenne összegyűjteni 
egy csapatnyi lelkes 
diákot, akikkel 
elindulhatnánk!  
Ezek a gondolatok futottak 
át az agyamon, miközben 
azon törtem a fejem, kiket 
szólítsak meg. 9-dikes 
tanulóim mindig lelkesen 
készítik el a médiáról szóló 
fejezetben saját kis 
iskolaújságjaikat. 

Ezek mintát is adhatnak arra, 
hogyan nézzen ki egy leendő, 
igazi iskolaújság. Így a 10. a 
osztályosokkal alakítottuk meg 
kis „szerkesztőségünket” egy 
„bambi” mellett, és elindult a 
munka. Sok tehetséges diák jár 
iskolánkba, akik közül többen is 
jótollú fogalmazók. Többen is 
szívesen vállalkoztak arra, hogy 
egy-egy írással hozzájáruljanak 
az újság sikeréhez. Ebben az első 
számban megpróbáltunk nektek 
aktuális (szeptember-október) 
híreket összegyűjteni, 
rendezvényeinkről beszámolni, 
aktuális eseményekkel 
kapcsolatos cikkeket írni, és 
tehetséges tanulóink munkáiból, 
könyv- és filmajánlóiból, 

szépirodalmi szövegeikből egy 
csokrot átnyújtani. Fogadjátok 
szeretettel. 

 Sziebert Ferencné 

A tartalomból  
 Hírek 
 Nemzetiségi témahét – 

interjú 
 Szecskaavató több 

nézőpontból 
 Gondolatok a Tizenhárom 

okom volt c. könyv kapcsán 
 Nehéz-e olimpikonnak 

lenni? 
 A gimis büfé 
 Iskolánk gyermekszínésze 
 Rejtvény 
 Halloweeni érdekességek 
 Kassai Dávid novellája és 

verse 

 

Az újság szerkesztésében 
részt vettek: 

Amrich Máté, Arányi 
Tamás, Bősz Tamara, 

Bauer Adél, Bitó Lili, 
Horváth Patrícia, Kassai 

Dávid, Pálmai Martin, Sági 
Petra, Szabó Luca, Schütz 

Ádám, Szécsi Hanna, Xu 
Bálint 

A szerkesztőséget 
irányíttotta: Sziebert 

Ferencné 

A diákok képeit 
összegyűjtötte: Lieliné 

Darabos Eszter 

 

A gimnázium udvara 

Beköszönő 
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Könyv-
ajánlók 
Ugye szerettek olvasni? 
Olvassatok bele 
könyvajánlóinkba a 
következő hasábokon 
is! S ha tetszenek, 
olvassátok ti is! 
Legközelebb talán ti 
fogtok ilyen ajánlót írni 
kedvelt 
olvasmányotokról. 
 

 

 

 

A képek forrása:  

https://zia-
book.webnode.hu/_files/200
000011-
7653c774c8/700/LUXEN.jpg
?ph=7318ded77f 

https://pixabay.com/hu/vect
ors/l%C3%A1ny-
k%C3%B6nyv-iskola-
olvas%C3%A1s-
tanul%C3%A1s-160167/ 

 

https://moly.hu/konyvek
/jay-asher-tizenharom-
okom-volt 

 

 

Hírek röviden 
 

Írta Sziebert Ferencné 

 
 

Luxen sorozat 
 

Jennifer L.Armentrout 
 
Csak a Földön van élet, űrlények nem 
léteznek. Vagy mégis? 
Katy Swartz Nyugat-Virginiába költözik 
édesanyjával apja halála után. A floridai lány 
barátok és minden ismerős híján a szomszéd 
srácot Daemont kéri meg, hogy segítsen neki 
eligazodni a környéken. Na igen, de Daemon 
Black nem egy egyszerű eset, bunkó, 
beképzelt, önimádó és kibírhatatlan. A lány 
pechjére a legszexibb ember, akit valaha 
látott. A fiúnak van egy ikertestvére, Dee, aki 
hamar Katy legjobb barátnője lesz, bár 
Katynek egy idő után szemet szúr a sok 
furcsaság, az, hogy az ikrek szüleit még sosem 
látta, Dee egyes testrészei néha 
elhalványodnak, valamint kiderül, hogy a 
testvérpár eredetileg 3 emberből állt. Vajon 
mi lehet ez a sok furcsaság a Black család 
körül, és kik azok a Luxenek? Jennifer L. 
Armentrout Obszidián cimű regényéből 
kiderül minden, valamint a sorozat további 4 
alap plusz további 5 kiegészítő kötetéből. 
 
A sorozat a Vörös Pöttyös könyvek közé 
sorolható, vagyis a célközönség a 16-25 év 
közöttiek. Én bátran merem ajánlani 
mindenkinek, szerintem egy fantasztikus 
világot tár elénk az írónő.  
                                                            Sági Petra 

Tizenhárom okom volt 
Jay Asher 

      Clay Jensent egy doboz várta ajtaja előtt, 
aminek a tartalma 13 kazetta és egy térkép. 
Hannah Bakertől jött, aki 2 héttel ezelőtt 
öngyilkos lett. Clay lesokkolt, mikor 
elhangzott a neve, hiszen a kazettákban 
szereplő nevek azon az embereké voltak, akik 
a diáklány haláláért felelősek. A kamasz fiú 
egész éjszaka a kazettákat hallgatta. Hannah 
szavai nyomán bejárta a várost, és amire 
fényt derített, az örökre megváltoztatta az 
életét. 
      Nagyon érdekes, illetve nem mindennapi 
sztori. Elég depresszív a tartalma, de egyben 
oktató, hiszen sokan nem tudják, de a 
SZAVAKNAK SÚLYA VAN, és nem mindegy, 
mit ejtünk ki a szánkon.  
      Csak ajánlani tudom nektek, még annak 
is, aki nem egy könyves típus. 
                                            Arányi Tamás 

Az Országos Horvát 
Önkormányzat által 
meghirdetett 
rajzversenyen Magyar 
Levente 1., Olajos 
Gerda pedig 2. helyet 
szerzett. 

A Mohács500 
évforduló kapcsán 
diákjaink (7. és 11. évf.) 
kerékpárral és busszal 
látogattak el a Mohácsi 
Történelmi 
Emlékparkba, ahol 
megtekintették a 
tömegsír feltárását is.  

Országos Haditorna 
verseny megyei 
döntőjén vettek részt 
tanulóink szeptember 
22-én, ahol 2. helyen 
végzett a Fehér Balázs, 
Veriga Parisz, Heller 
Kristóf, Mihaljevic 
Mihály összeállítású 
csapat. (Felkészítő: 
Takaróné Neidhardt 
Szilvia) 

Szeptember 24-én a 
kutatók éjszakáján járt 
a Pécsi 
Tudományegyetemen 
36 tanulónk 3 tanár 
kíséretében. (Szervező: 
Baumgärtner 
Annamária) 

Német nemzetiségi 
projekthét zajlott 
szeptemberben, 
amelynek témája a 
tanulók lakhelyének, a 
Mohács és környékbeli 
német nemzetiségi 
falvak kultúrájának, 
nyelvének, 
hagyományainak 
megismerése volt. 

Szeptember 24-én Sváb 
Olimpiát szervezett az 
iskola német 
munkaközössége 
általános iskolás 
tanulók és középiskolás 
diákjaink részvételével. 

Szeptember 25-én 

országos versmondó 
versenyen -  Fedorka – 
Sosevolt Versünnep – 
Amrich Máté és Kassai 
Dávid ezüst minősítést 
szerzett.(Felkészítő: 
Sziebert Ferencné) 

Október 8-án került 
sor a jó hangulatú 
hagyományos 
szecskaavatónkra a 
Városi 
Tornacsarnokban 
Szecskaszinó címmel.  

Megyei ügyességi 
csapatbajnokságon 
vett részt 3 csapatunk, 
akik 2. és 3. 
helyezéssel tértek 
haza. (Felkészítő: 
Tiszai György) 

Október 6-án a 10. c 
osztály műsorával 
emlékeztünk az aradi 
vértanúkra. 
(Szerkesztő: Rázsics 
Zoltán) 

Horvát nyelvet tanuló 
diákjaink tartalmas 
eszéki kiránduláson 
vehettek részt. 
(Szervező: Drinócziné 
Molnár Magdolna) 

A 
természettudományos 
munkaközösség 
szervezésében október 
12-én a fizika és kémia 
fakultációsok Paksra, 
az atomerőműbe és 
Bátaapátiba a Nemzeti 
Radioaktívhulladék-
tárolóhoz látogattak. 

Október 21-én, 
csütörtökön 
Halloween-versenyt 
rendezünk 6-8. 
évfolyamosok 
számára. 

Programjainkról bővebb 
információt facebook 
oldalunkon 
https://www.facebook.com/g
imimohacs és honlapunkon 
https://mohacsikisfaludy.hu 
találtok. 
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Soman 
Chainani: Jók 

és Rosszak 
iskolája 

Biztosan érezted már 
úgy, hogy jó lenne 
kiszabadulni a 
mindennapi 
malomkerékből, 
belecsöppenni egy 
érdekfeszíttő 
történetbe, amely rólad 
és a legjobb barátodról 
szól. Ezt az idilli 
pillanatot élte meg 
Agatha és Sophie, 

amikor a Történész 
elkezdte megírni a 
meséjüket. Sophie a 
tökéletes hercegnő 
alkat, aki ha nem 
szépítkezik éppen, 
akkor jó 
cselekedeteket próbál 
véghezvinni, Agatha 
pedig a tökéletes 
ellentéte. A temetőben 
lakik mindenkitől 
elzártan, és soha 
senkivel nem 
barátkozik. Ők ketten 
a szülőfalujukból 
eljutnak a mesék 
varázslatos 
birodalmába, ahol 
bekerülhetnek a Jók és 
Rosszak iskolájába. 

Vajon a két lány abba az épületbe kerül, 
amire mindenki számít? Sophie tényleg igazi 
hercegnő lesz, Agatha pedig a következő 
főgonosz? Egy történet telis-tele 
fordulatokkal, élményekkel, miközben 
megismerkedhetünk Tedrosszal, a három 
boszorkával, tündérekkel és egyéb régen élt 
mesehősökkel. 

 Ez a történet egy hat kötetes sorozat, 
melynek jelenleg csak az első négy kötete 
érhető el magyar nyelven. Mindenkinek 
ajánlom, aki szereti az izgalmas fordulatokat, 
nem riad vissza a harcos jelenetektől, és a 
minimum háromszáz oldalas könyvektől. A 
vastagság elsőre valóban elrettentő lehet, de 
aki elkezdi olvasni, hamar túllendül azon a 
pár (száz) oldalon. 

Kassai Dávid 

 

https://moly.hu/system/
covers/big/covers_36595
9.jpg?1453373950 

 

Amit kimondasz, az vagy 
A könyvajánlók egyike – Tizenhárom okom volt – elgondolkodásra késztetett.  

Jay Asher Tizenhárom okom volt című könyve hatalmas nagy tömegeket 

mozgatott meg. Néhányan károsnak vélik, sokan hasznosnak, valaminek, ami 

tanít. Azonban néhányan egyszerűen csak annyit mondtak rá, „a lány túlreagálta 

a kamaszok hétköznapi gondjait”. 

És azt hiszem ez itt a fő gond.  

A tény, hogy fiataloknak és időseknek kell elviselnie mindazt napi szinten, amit 

Hannah is hordozott magával, döbbenetes, de mégis fájdalmasan valós. Valami, 

amiről beszélni kell.  

Emberek milliói viselnek magukon hatalmas nagy terheket, pusztán egyszerű 

szavak miatt. Olyan mondatok hagynak nyomot bennünk, amiket az, aki 

kimondta, már nem is tudja egy óra múlva megismételni, mert elfelejtette.  

Nem vagyunk gyengék, amiért ez fáj, amiért egyszerű dolgok bántanak minket. 

Csak fáradtak vagyunk, rossz szakaszban járunk, hirtelen már túl sok az a „mindig 

csak egy” csepp, ami ránk rakódik.  

Sosem egyetlen dologtól törünk meg, hanem az apró kis daraboktól, amelyek összerakódnak, és valami hatalmassá válnak hirtelen.  

Mindannyian szoktunk rosszindulatúak lenni, mondani néha olyan dolgokat, amiket nem gondolunk komolyan, de ennek ellenére 

felelősek vagyunk mindazért, amit kimondunk. 

Nem kellenek nagy traumák, hogy évek alatt a kis „vicceid” vagy „nem gondoltam komolyan” 

tőről fakadó hozzászólásaid valakiben egy életre lenyomatot hagyjanak. Mert ezt teszed, ha nem 

figyelsz oda.  

Rombolsz valakit, aki cseppet sem reagálja túl a tetteid következményét.  

Ha valakivel rosszul bánsz vagy bántál már életedben huzamosabb ideig, most állj meg itt egy 

kicsit, és gondold át, mit okoztál.  

Mekkora küzdelmet okoztál valakinek, akit igenis tisztelni, értékelni kell, mert ér legalább 

annyit, mint te.  

Legyen hangod, mondd ki az igazat, és ne hagyd, hogy elhallgattassanak! De sosem a hamis 

célokért, hanem az elesettekért, az érdemekért szólalj fel!  

Mert amit kimondasz, az vagy.  

És a hangodnak hatása van a Világra.  
                                                                                 -az- 

A képek pályázatra érkezett vagy tanórai munkák 

  

https://moly.hu/system/covers/big/covers_365959.jpg?1453373950
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Nemzetiségi 
témahét 
Interjú  

 

Bitó Lili és Horváth Patrícia  

Ügyesség: ezek is a 
régi időkhöz 
kapcsolódtak, 
például kukoricát 
kellett morzsolniuk a 
csapatoknak, vagy 
babot és kukoricát 
válogatni, és 
mindkettőt időre. A 
feladatok közé 
tartozott a 
krumplihámozás is, 
ahol a cél a 
leghosszabb 
krumplihéj 
lehámozása volt, 
amelyből 1,4 m lett a 
leghosszabb. 
Okosság: ezeknél 
feladatoknál totót 
kellett kitölteniük, 
puzzle-t kellett 
összerakniuk vagy 
keresztrejtvényeket 
megoldani, ahol a 
német 
nemzetiséghez, 
viselethez, 
kultúrához 
kapcsolódtak a 
szavak. Ezenkívül 
volt egy sváb 
nyelvvizsga feladat is 
Quizizzben, ami azt 
tesztelte például, 
hogy “kell-e sámli 
ahhoz, hogy elérjük a 
kredenc tetejét”. 
Tehát a nagymamák 
által még mondott 
szavakat használtuk, 
és a cél az volt, hogy 
felmérjük, hogy a 
diákok értik-e őket. 
 

A feladatok után összesítettük az eredményeket 
és az olimpia mintájára érmeket is osztottunk, 
amik csokiból voltak. 
 
-Kik vettek részt ezen a programon? 
Mohácsi általános iskolákból a hatodik, hetedik 
és nyolcadik osztályosok is részt vettek a 
programon, akik szintén négy fős csapatokkal 
neveztek. Nagyon sokan jelentkeztek, nemcsak a 
mi német nemzetiségi csoportjainkból voltak 
képviselők, hanem az összes általános iskolából 
itt a városban. Összesen 22 csapat jelentkezett, 
akik ugyanúgy vonultak be, mint az olimpián. 
Olyan neveket is találtak ki maguknak, mint 
például sámli, fuszekli, talicska. Emellett volt 
olyan csapat, amelynek tagjai rozmaringot vagy 
kékfestő szalagot tűztek a hajukba. 
-Lesz az angolosoknak is egy ehhez 
hasonló program? 
Igen, tervezzük, hogy a sváb olimpia mintájára 
az angolosokat is meghívnánk legközelebb, 
de nekik egy Halloween futást szervezünk. 
Ennek is a csapatépítés a célja, de itt elsősorban 
nem a nagy angol tudásra leszünk kíváncsiak. 
Ennek 
az időpontja október 21. lesz, Hadfi Saci néni 
szervezi az angolosokkal. 
 
-Köszönjük szépen, ez igazán érdekes 
program volt, és amint hallom mindenki 
élvezte. 
-Igazán nincs mit! Igen, nagy népszerűségnek 
örvend ez a hét. Remélem legközelebb ti is 
megpróbálkoztok egy csapattal. 
-Igen, mindenképp, nagyon megtetszett nekünk, 
főleg miután részletesebben elolvastuk a 
projekthét listáját.  
 

Iskolánk szeptemberben nemzetiségi témahetet 
rendezett. Ebből az alkalomból kértünk interjút 
igazgatónőtől. 
 
-Feltehetnénk Önnek néhány kérdést a 
sváb projekthéttel kapcsolatban? Rengeteg 
ember fantáziáját izgatja, hogy vajon mit 
rejt ez a hét. 
-Itt az iskolában német nemzetiségi képzés is 
folyik, és ezért pár éve minden ősszel egy 
tábort szervezünk, ahol ezek a tanulók 
elmehetnek a környék tájházaiba, emellett utazást 
tehetnek, és fazekas műhelyt is látogathatnak. 
Idén szerettük volna kibővíteni ezt a kört, és 
nemcsak a mi diákjainkat meghívni, hanem az 
általános iskolásokat is, és mivel a 2021-es év a 
2020-as olimpiának az éve, ennek mintájára 
gondoltuk, hogy egy sváb olimpiát szervezünk. 
Emellett nem titkolt célunk az is volt, 
hogy az általános iskolások ide jöjjenek, 
megnézzék maguknak a gimnáziumot, mivel, ha 
hatodik vagy nyolcadik után választani kell, akkor 
láthassák az iskolánknak ezt a pozitív 
arcát is. Emellett csapat- és közösségépítő szerepe 
is volt. 
-Milyenek voltak a feladatok, honnan 
jöttek az ötletek? 
Az egész programot arra a mondatra fűztük fel, 
amit Pierre Coubertin mondott: „Gyorsabban, 
magasabbra, erősebben!” Ennek mintájára mi a 
gyorsabban, ügyesebben és okosabban mottóra 
fűztük fel a feladatokat. A 3 órán keresztül tartó 
program alatt a csapatok kaptak egy útlevelet, 
amely alapján gyorsasági, ügyességi és tudást 
mérő feladatokat kellett megoldaniuk. 
Gyorsaság: ilyen volt a sorváltó feladat, ahol régi 
eszközöket használtak, például demizsonban 
kellett a vizet hordani vagy a fejükön kosárral 
kellett gyalogolniuk.  
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A gimis büfé 
 

      Talán sokan nem is tudjátok, de a suli büféjének története több évtizedes múltra tekint 

vissza. Mivel az idei év egyik nagy változása az, hogy sajnos már nem Erzsi néni és Laci bácsi 

kezeli a büfét, felkerestem őket, hogy meséljenek a történetükről. Erzsi néni örömmel fogadta 

kérésem, és szeretettel, néha el-elcsukló hangon beszélt nekem a mögöttük álló 30 évről. De 

hogy is kezdődött?!  

       Fiatal házasokként kapták meg az iskolában található szolgálati lakást és vele együtt a 

házmesteri feladatokat. Miközben otthonukat próbálták csinosítgatni, napi szinten végezték el 

gondnoki teendőiket. Az udvaros munkák és takarítás mellett feladatuk volt a beszerzés, hivatali, 

postai ügyintézés a gimnázium számára. Erzsi néni ekkor még a kesztyűgyárban dolgozott, sokszor 

még otthon is fáradhatatlanul varrt a sok munka mellett. Némi piackutatást követően (pattogatott 

kukoricát és szendvicset kínáltak a diákoknak) arra az elhatározásra jutottak, hogy nyitnak egy 

sulibüfét. Ehhez vásároltak egy lakókocsit, melyet átalakítottak büfékocsivá. Beszerezték az 

engedélyeket, kitalálták a kínálatot, és 1989-ben végül megnyitottak. A diákok szívesen fogyasztották a 

náluk kapható ételeket, italokat. Minden hétköznap hajnaltól fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy 

mire a gyerekek megérkeznek, minden készen álljon a fogadásukra. Erzsi néni mindig egy tyúkanyó 

gondoskodásával ugrálta körül a gyerekeket, Laci bácsi pedig apai szigorral próbálta fegyelmezni őket 

a szünetekben ha kellett. Szüleink nagy slágere a melegszendvics volt, melynek receptjét soha 

senkinek nem árulták el. Erzsi néni bevallotta most nekem, hogy semmiféle titok nem lengte 

körül a híres szendvicset, viszont féltek attól, hogy ha elmesélik, mi van benne, akkor a gyerekek 

már nem fogják meg(v)enni. Mert hát melyik az a gyerek, amelyik szereti a töpörtyűt?! A 

lakókocsis éveknek akkor lett vége, mikor megüresedett a konyhai raktár. Ekkor kibérelték a 

helységet, és ott rendezték be a bisztrót. Ekkor már a kínálat is változott. A töpörtyűkrémes 

szendvics lekerült a menüsorból, mert annyira drágák lettek az alapanyagok, hogy tudták, nem 

fogják vásárolni. Helyette véletlenszerűen kipróbálásra került a lángos. Miután ez mindenkinek 

tetszett, a szerdai napok lettek a „lángosos-napok”. Szerencsére az is eszükbe jutott, hogy írószert 

is áruljanak, ezzel pedig több diákot is megmentettek a beírástól és/vagy az egyesektől. Az évek 

során mindig is jó kapcsolatot ápoltak az iskola dolgozóival, diákjaival. A végzős diákok sokszor 

tablóképpel, vagy egyéni fotó ajándékozásával vettek búcsút tőlük. Ezeket az albumokat nagy 

becsben tartják, szeretettel gondolnak vissza mindenkire. Sajnos a kialakult járványhelyzet őket 

sem kímélte. A tavalyi év bezárásai miatt, sokáig igyekeztek menteni a menthetőt, de végül úgy 

döntöttek, hogy visszavonulnak. Utolsó nap a diákok egy énekkel készültek nekik, melyen Erzsi 

néni egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni. Ezt nagyon sajnálja, de valahol örül neki, 

mert nagyon nehéz volt lezárnia ezt a korszakot. Nem akarta, hogy szomorúnak lássátok. Mindenesetre azt üzeni mindenkinek, 

hogy nagyon imád titeket, és mindig gondol rátok! 

Búcsúzóul még íme a híres töpörtyűs melegszendvicskrém receptje. Ha van kedvetek próbáljátok ki, mert nagyon-nagyon finom.  

Hozzávalók: 0,5 kg töpörtyű , 3 db főtt tojás, 1+1/2 hagyma, 2 gerezd fokhagyma 

Ízesítéshez ízlés szerint: mustár, pirosarany, só vagy vegeta, bors, tört paprika A krémet kenyérre kenjük, majd megszórjuk 

reszelt sajttal. Sütőben ropogósra pirítjuk. (a legfinomabb a mai is kapható retró szendvicssütőben lesz) Mustár, majonéz vagy 

ketchup kerülhet a megsült szendvicsekre.  

Jó étvágyat!                                                                                          Pálmai Martin 
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Milyen út vezetett a 
színházhoz? 

Engem nem igazán érdekelt ez 
a vonal, nálunk a családban a 
bátyám volt ilyen 
beállítottságú. Anyukám 
meglátta a PNSZ honlapján, 
hogy az Olivér musicalba 
gyerekszereplőket keresnek és 
mindkettőnket elvitt a 
meghallgatásra. A bátyám már 
nagy volt a gyerekszerepekhez, 
de engem beválogattak. Innen 
kezdődött a szerelem. 2 évig 
játszottuk az Olivért, a 
pandémia vetett véget az előző 
évadnak, azt hittem itt 
befejeződött a pályafutásom. 
Aztán a Valahol Európában 
című darabba kerestek 
gyerekszereplőket. Itt is 
sikeresen beválogattak. Most 
újra két évig játszhatok a 
színházban. 

Hogyan kell elképzelni 
egy szereplő válogatást? 

Verset kell mondani, énekelni , 
és egy táncos koreográfiát 
megtanulni. Komplexen nézik a 
karaktert. Nekem nagy előny, 
hogy Filákovityné Verőci 

Alexandránál énekelek. 

Hogy éled meg gyerekként a színház világát? 

Nagyon élvezem, de érzem a munka felelősségét, azt, hogy nem játszótéren 
vagyok. Nagyon komoly próbafolyamat előzi meg az előadást. Ilyenkor 
reggeltől estig a színházban vagyunk, csak alvásra marad idő. Vannak 
szabályok, de mindenki nagyon közvetlen. Sokkal komolyabb, 
felelősségteljesebb lettem. 

Mennyire vagy izgulós típus? 

Gyerekkorom óta zeneiskolásként színpadon állok, ezért ezt már 
megszoktam és nem szoktam izgulni. Ha beletettem a megfelelő munkát, 
megtérül és sikerül a szereplés. 

Milyen a kapcsolatod a felnőtt színészekkel? 

Nagyon jó a kapcsolat, néhánnyal baráti is. Nagyon segítőkészek, türelmesek, 
biztatók. Természetesen nagyon tisztelem őket és felnézek rájuk. 

Milyen érzés belátni a kulisszák mögé? 

Nagyon érdekes dolog látni, mit csinál egy öltöztető, ügyelő, súgó, díszletező, 
koreográfus, karmester, rendező.  A színház nagyon összetett, nemcsak a 
színészekből áll. 

Fotó: Pécsi Nemzeti Színház 

 

ISKOLÁNK 

GYERMEKSZÍNÉSZE: 

AMRICH MÁRK 
 

A Pécsi Nemzeti Színház a 
napokban mutatta be a 
Valahol Európában c. 
musicalt. A darabban 
szereplő diáktársatokkal 
készült az interjú. 
Írta: Amrich Máté 

Milyen lemondásokkal jár a 
gyerekszínészet? 
Nagyon be kell osztani az időt. A szabadidőben 
tanulás van, hogy pótolni tudjam a próbák alatti 
hiányzásokat. Kevés idő jut a barátokra, játékra. 

VERS 
 

A lap hasábjain több helyen diákjaink 
produkciói találhatók. Ime egy vers Kassai Dávid 
tollából. 
 
Úgy érzem… 
 
Úgy érzem kisimultál,        Oly érzékien 
Úgy érzem beavattál,          Hozzám… 
Nem is éreztem, 
Oly érzékien                          Úgy érzem kisimultál 
Hozzám…                              Hozzám is idomultál, 
                                                 Pedig nem kértem. 
Talán most így, elsőre         De te megtetted. 
Ahogy                                      Úgy ám! 
Feljutottam a tetőre, 
Mintha                                  Szinte nem is éreztem, 
                                               Annyira nagy érzéssel 
Valami hirtelen erő,           Értél hozzám… 
Dőlt,                                                2021. október 9. 
Zúdult belőlem elő 
S, vitt tovább… 
 
Úgy érzem kisimultál, 
Úgy érzem beavattál, 
Nem is éreztem, 
Oly érzékien 
Hozzám… 
 
Ahogy a csúcsra értem, 
Eljutottam, 
Felcsillant a szívemben, 
Hogy valóban: 
Erre vártam. 
 
Úgy érzem kisimultál, 
Úgy érzem beavattál 
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Az erők 
próbája 

 

Írta: Bauer Adél 

AZ OLIMPIA 

 

 

 

 

Valószínűleg nincs 
nagyon ember, aki ne 
ismerné az Olimpiai 
játékokat. Családok 
milliói követik ekkor a 
fiatal és már idősebb 
sportolók elképesztő 
küzdelmét és 
eredményeit. Talán, nem 
egy és nem kettő olyan 
embert tudtok 
megemlíteni, akik 
aranyakat vittek haza, és 
nagy neveket tudnátok 
felsorakoztatni egymás 
mellé, ha kellene. De van 
egy másik oldala is ennek 
az eseménynek, valami, 
ami egészen más 
megvilágításba helyezi 
ezen játékok jelentőségét. 
Ez a szemszög pedig az út, 
amin fájdalmak és 
szépségek sorakoznak.  

Több millió ember 
próbálkozik meg azzal, 
hogy olyan legyen, mint a 
dobogókon álló emberek. 
Valaki, aki a saját hazája 
himnuszát hallgatja az 
aranyat tartva. 
Álmodoznak róla, hogy 
majd gazdagok lehetnek, 
és akár a legnagyobb 
rekordok felállítói 
lesznek, de nem látják, 
milyen út vezet idáig. Nem 
akarnak tudomást venni, 
arról, mit is jelent 
bajnoknak lenni.  

Gondoljunk csak Becsey 
János példájára. Lehet, 
hogy sokan nem tudják, ki 
is ő, de, úszók és 
vízilabdázók ezreinek ad 
olyan hitet, ami 
átsegítheti az embereket a 
nehéz pillanatokon. 

 

Becsey János ugyanis 
jobboldali 
bénultsággal született. 
Ennek ellenére 
négyévesen már úszni 
kezdett, majd 
vízilabdázni. 1992-ben 
paralimpiai bajnok 
lett, és világcsúcsot 
állított fel. Ezen kívül 
több paralimpiai ezüst 
és bronzérmet tudhat 
magának. Továbbá a 
Paralimpikonok 
Klubjának elnöke és a 
Magyar Paralimpiai 
Szövetség elnökségi 
tagja.  

Az ő története csak az 
egyike azon hihetetlen 
példáknak, hogy mire 
képes valaki, ha 
elszánja magát. De 
akadnak olyan futók is, 
akiknek az egyik lábát 
leoperálták, és ennek 
ellenére újra 
megtanultak mozogni, 
járni, majd úgy 
döntöttek, csak azért is 
kijutnak az olimpiára.  

Sokan 
mondogathatják, hogy 
túl sok pénz jár 
ezeknek az 
embereknek, felesleges 
dolgokra pazarolják az 
idejüket, de ebben 
tévedni fognak azok, 
akiket csak a 
rosszindulat vezérel. 
Nem tudják, mekkora 
ára is van annak, ha 
valaki a sportnak 
szenteli az életét.  

Nem tudják, milyen 
áldozat olykor napi 
nyolc órákat is edzeni. 
Hajnalban bejárni vagy 
este is helyt állni. 
Beáldozni a fiatal 
éveket, mert már négy-
öt évesen küzdesz az 
álmaidért. 

Ez az, amit ránk hagynak 
ezek az emberek. Nem az 
érmeket, nem a rekordok 
számait, hanem azt, ami 
ezek mögött van.  

A feladás, az odaadás, 
hogy felteszünk valamit 
arra az egy álomra. Nem 
kell vakon követni egy 
utat, de ha szeretnénk 
valamit, kell egy kis 
fanatikus vágy. Egy belső 
meggyőződés, hogy 
hiába nevetnek ki, 
szólnak meg és 
mondogatják, nem vagy 
képes rá, te tovább mész. 
Ha csendben és biztosan 
járod az utad, lassan 
követni fognak. Egyszer 
az eredmény a kezeidben 
lesz. De ahhoz, hogy 
véghez vidd mindezt, és 
visszanézve elégedett 
lehess önmagaddal, meg 
kell tenned magadnak 
egy szívességet! 

Tedd meg az első lépést! 

Menj el arra az edzésre, 
menj el arra a 
tanfolyamra, írd le azt az 
első oldalt, szólaltasd 
meg azt a hangszert! 

Élj úgy, mintha minden 
vágyad megvalósult 
volna és tegyél értük úgy, 
mint aki alázattal szereti 
mindazt, amit csinál! 

 

   
  

 

Tudtad? A következő számunk 

 2022. februárjában jelenik meg. 
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ANIME AJÁNLÓ  
 

Vivy: Fluorite Eye's Song (Vivy :Fluoritszem dala) 
 

 Elgondolkoztál már azon, hogy mi lenne akkor, ha születésedkor eldöntenék, 
mi lesz a feladatod egész életedre? Minden robot, amit mi emberek teremtünk, egy 
feladattal rendelkezik, amelyet mi szabunk meg nekik. Ebből a szempontból 
egyszerűbb is lehet (számukra), mivel nem kell keresniük arra a kérdésre a választ, 
ami az emberiséget már réges-rég foglalkoztatja: "Mi az élet értelme?" De ezzel 
elvesztik a szabadságukat is. Azt a szabadságot, azt a lehetőséget, hogy te dönts a 
céljaidról, hogy kivé vagy mivé akarsz válni. Ez a történet egy ilyen robotról szól, aki 
indulása pillanatában azt az összetett feladatot kapta, hogy mindenkit boldoggá kell 
tennie az énekével. Ez a robot Díva más néven Vivy, az első önrendelkező android. 
            Ez az anime tehát egy utópikus jövőben játszódik, 100 év eseményét mutatja 
be, ahol az emberek robotokat, afféle androidokat, humanoid gépeket készítenek, 
amik együtt élnek békében az emberekkel. Az első részben azonban ennek a szöges 
ellentétével találjuk szembe magunkat. A robotok váratlan módon elkezdték kiirtani az 
emberiséget, és egy tudós az utolsó pillanatban visszaküld egy mesterséges 
intelligenciát, Matsumotot 100 évvel a múltba Dívához, hogy megakadályozzák a 
katasztrófát. Ezzel Díva kapott egy második feladatot is Matsumoto társaságában. A 
szingularitás projektet. 
            Díva a történet elején üres, belül egy monoton gép, aki követi a bele kódolt 
algoritmust, de a történet folyamán megtelik érzelmekkel, és ezzel Díva kezd egyre 
emberibbé válni. Matsumoto, a hiperaktív racionális gép igazi robot, kiszámítható, és 
így lesz kettőjük közül ő az ész, a kiszámíthatóság, Díva pedig a kiszámíthatatlanság 
és a szív kettejük kapcsolatában. A mellékszereplők is nagyon érdekesek. 
Mindegyiknek megvan a maga története, motivációja és "személyisége", ami 
egyedivé és emberivé teszi őket, bár nagyrészük android. Ezt remekül szemlélteti az 
anime, ami nem is meglepő abból kiindulva, hogy milyen stúdió áll mögötte.(Witt 
stúdió). Véleményem szerint ez az eddigi legjobban animált alkotásuk. A történet 
Nagatsuki Tappei tollából ered, aki például a Re: Zero alkotója is. A zenei részért 
Aketagawa Jin felelt, aki többek között a Code Geas zenéit is komponálta. 
 Akit érdekel egy jól megírt történet remek animációval, kivételesen jó 
zenékkel és remekül koreografált harcokkal, annak mindenképp ajánlom. 
                                                                                                                                           Xu Bálint 

REJTVÉNY 
 

Az alábbi linken egy keresztrejtvényt 
tudtok megoldani.  

A megfejtéshez változatos ismeretekre 
lesz szükségetek.  

Az alábbi címre tudjátok küldeni a 
rejtvény megfejtését (a megoldást 
mutató képet): 
proba.diak@mohacsikisfaludy.hu 

LEGYETEK 

ÜGYESEK! AZ 

ELSŐ 5 

BEKÜLDŐT 

JUTALMAZZUK. 

 
https://crosswordlabs.com/view/a-
172006 

vagy szkenneld be a QR kódot! 

 

TÖKFARAGÓ 

ÖTLETEK 
HALLOWEEN 
Tudtad-e? 

Halloween szimbóluma hosszú évszázadok óta a kivájt töklámpás, az ún. Jack-
lámpa, amely eredetileg kettős célt szolgált: egyrészt távol tartotta a gonosz 
szellemeket, másrészt pedig így világítottak a halottak szellemeinek, hogy azok 
hazatalálhassanak. 

Története:              (https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/idezetek-tortenetek/mi-is-
pontosan-halloween-unnepe---a-tortenet-es-a-hagyomany/2316/  

Jack a hiedelem szerint egy részeges, ám tréfás és leleményes kovács volt. Olyannyira, 
hogy még az ördögöt is megviccelte; mikor az eljött érte, hogy elvigye, Jack felzavarta 
őt egy hatalmas fa tetejére, aztán keresztet rajzolt a fa törzsére. Mivel az ördög 
köztudottan irtózik a kereszt érintésétől, nem tudott lejönni a fáról. Jack csak azután 
engedte le az alvilági figurát a fáról, miután az megígérte, hogy nem kísérti őt többé. 
Amikor Jack meghalt, a mennyországba nem engedték be iszákossága és csínytevései 
miatt, ám a pokolban sem találhatott otthonra, mert az ördög is haragudott rá, amiért 
korábban túljárt az eszén. Ezért csak odadobott Jacknek egy izzó fadarabot a pokol 
tüzéből, hogy legalább vak sötétben ne kelljen kóborolnia az idők végezetéig. Jack 
beletette a mécsest egy kivájt fekete retekbe (más források szerint répába) és azóta 
bolyong lámpásával a mennyország és a pokol között. A kelta retket (répát) az 
amerikaiak időközben tökre változtatták, (állítólag azért, mert abból több volt nekik) 
és a világító sárga gömb lassan Halloween szimbólumává vált. 

  

mailto:proba.diak@mohacsikisfaludy.hu
https://crosswordlabs.com/view/a-172006
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https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/idezetek-tortenetek/mi-is-pontosan-halloween-unnepe---a-tortenet-es-a-hagyomany/2316/
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36 KÉRDÉS, AMITŐL 

SZERELEMBE ESEL 
 

Néhány éve hódította meg az internetet az a 36 kérdés, melyet 
ha felteszel valakinek, állítólag szerelembe esik veled. A 
kérdések olyan népszerűségre tettek szert, hogy azokról Ted 
előadás és Big Bang Theory epizód is született. De vajon ez 
csak egy városi legenda vagy pedig tudományosan 
alátámasztott módszer? 
Vadidegen párok leülnek egymással szemben, és kölcsönösen 
megválaszolnak 36 kérdést, és (állítólag) szerelembe esnek 
egymással. A módszert Arthur Aron és munkatársai dolgozták 
ki. Céljuk eredetileg az volt, hogy kísérleti úton vizsgálhassák 
a folyamatot, ahogy két ember közel kerül egymáshoz. A 
feladat tesztelésekor utánkövették a párosokat: fenntartják-e 
a kapcsolatot egymással a kísérlet után is? Az eredmény 
biztató volt. Sok páros lett annyira jóban, hogy továbbra is 
kapcsolatban maradjanak. 
A kérdéssor három blokkra van felosztva: a blokkokon belül és 
köztük is egyre nő a kérdések intimitása. Az első blokk 
viszonylag felszínes témákkal kezdődik, mint hogy szeretnél-e 
híres lenni. A második blokkban már olyanok is felbukkannak, 
mint a legszebb és a legborzalmasabb emlékek vagy a 
családdal való viszony. A harmadikban pedig a továbbra is 
mélyülő kérdések mellett a partnerre és a vele való kapcsolatra 
is egyre többször kell visszajelzést adni. Rendkívül fontos a 
kölcsönösség is. Mivel a pár mindkét tagja megosztja 
egymással a választ ugyanarra a kérdésre, felfedezhetik 
egymásban a hasonlóságokat. Arthur Aron szerint valójában 
nem az a fontos a vonzalom kialakulásánál, hogy a két fél 
mennyire hasonlít, hanem hogy ezt a hasonlóságot mennyire 
erősnek észlelik. 
Tényleg működik? 
A jól működő szerelemnek három összetevője van: az 
intimitás, az elköteleződés és a szenvedély. Az eredeti 
tanulmányban ezek közül az elsőt célozták meg a kutatók, az ő 
céljuk a közelség létrehozása volt. 
Az énfeltárás az intimitás egyik fontos összetevője, ám 
önmagában nem feltétlenül elég. Úgy tűnik, hogy a kérdéssor 
inkább abban segít, hogy felgyorsítsa a folyamatot. Az eredeti 
kutatásban utánkövették a résztvevőket. 57 százalékuk beszélt 
a későbbiekben legalább egyszer, 35 százalékuk találkozott is 
a partnerével. Valószínűnek tűnik, hogy ők voltak azok, akik 
amúgy is jóban lettek volna – a kérdéssor „csak” lehetőséget 
szolgáltatott arra, hogy gyorsan közelebb kerülhessenek 
egymáshoz. Összességében tehát elmondható, hogy a módszer 
létrehozhat valódi barátságot, akár szerelmet is, de nem 
tekinthető a szerelem biztos receptjének. 
Ennek ellenére érdemes kipróbálni a kérdéssort. Tesztelhetjük 
egy vadidegennel is, ezzel lehetőséget teremtve arra, hogy egy 
közeli barátságra, akár szerelemre tegyünk szert. De 
tesztelhetjük régi barátunkkal, párunkkal is, ezzel adva egy új 
lendületet a kapcsolatnak. 
 

A 36 KÉRDÉS 
 
Első blokk: 
 
1. Ha bárkit választhatnál, kivel mennél el egy vacsorára? 
2. Szeretnél híres lenni? Milyen módon? 
3. Volt már olyan, hogy mielőtt felhívtál valakit, elpróbáltad, 
amit mondani akartál? Miért? 
4. Miből állna számodra egy „tökéletes” nap? 
5. Mikor fordult elő utoljára, hogy énekeltél magadnak? És 
valaki másnak? 
6. Ha 90 évig élhetnél, és az utolsó 60 évben megőrizhetnéd 
egy 30 éves testét vagy szellemi képességeit, melyiket 
választanád? 
7. Van-e egy titkos megérzésed arról, hogy hogyan fogsz 
meghalni? 

8. Nevezz meg 3 olyan dolgot, ami közös bennetek a 
partnereddel. 
9. Miért vagy a leghálásabb az életedben? 
10. Ha megváltoztathatnál bármit abban, ahogy felneveltek, 
mi lenne az? 
11. 4 perc alatt mondd el az élettörténetedet a párodnak, olyan 
részletesen, ahogy csak tudod. 
12. Ha holnap úgy kelhetnél fel, hogy szereztél egy képességet 
vagy tulajdonságot, mi lenne az? 
  
Második blokk: 
 
13. Ha egy kristálygömbben megláthatnád az igazságot 
magadról, az életedről, a jövődről vagy bármi másról, mit 
szeretnél megtudni? 
14. Van valami, aminek megtételéről régóta álmodozol? Miért 
nem tetted még meg? 
15. Mi a legnagyobb dolog, amit eddig elértél? 
16. Mit értékelsz a legnagyobbra egy barátságban / 
párkapcsolatban? 
17. Mi életed legszebb emléke? 
18. Mi életed legrosszabb emléke? 
19. Ha tudnád, hogy egy éven belül meg fogsz halni, 
megváltoztatnál valamit azon, ahogy most élsz? Miért? 
20. Mit jelent számodra a barátság / szerelem? 
21. Milyen szerepet játszik az életedben a szeretet és az 
érzelmek? 
22. Felváltva osszatok meg egy-egy tulajdonságot a másikról, 
amit pozitívnak gondoltok a másikban. Mondjatok összesen 5-
5 dolgot. 
23. Mennyire szerető és közeli hozzád a családod? Úgy érzed, 
hogy boldogabb gyerekkorod volt a legtöbb embernél? 
24. Milyen a kapcsolatod az édesanyáddal? 
  
Harmadik blokk: 
  
25. Tégy három állítást, ami igaz mindkettőtökre. Például, „mi 
mindketten úgy érezzük, hogy…” 
26. Egészítsd ki a mondatot: „Bárcsak lenne valaki, akivel 
megoszthatnám …” 
27. Ha közeli barátokká válnátok a partnereddel, mi az, amiről 
feltétlenül tudnia kellene? 
28. Mondd el a párodnak, hogy mit kedvelsz benne. Légy 
őszinte, mondj el olyan dolgokat is, amit nem biztos hogy 
elmondanál valakinek, akivel épp most találkoztál. 
29. Ossz meg egy kínos élményt az életedből. 
30. Mikor sírtál utoljára valaki más előtt? És egyedül? 
31. Mondj valamit a partnerednek, amit már most kedvelsz 
benne. 
32. Mi az, ami túl komoly ahhoz, hogy viccelődj vele, ha van 
ilyen? 
33. Ha ma este meghalnál úgy, hogy már nem beszélhetsz 
senkivel, mi lenne az, amit a legjobban bánsz, hogy nem 
mondtad el? Miért nem? 
34. Tűz üt ki a házadban. Miután kimentetted a szeretteidet, 
kisállatodat, még van idő egyetlen tárgy megmentésére. Mi 
lenne az. Miért? 
35. A családtagjaid közül kinek a halála érintene a 
legmélyebben? Miért? 
36. Oszd meg egy problémádat, s kérd a partnered tanácsát. 
Kérj visszajelzést arra is, hogy 
partnered hogy látja, hogyan érzel 
az általad választott problémával 
kapcsolatban. 
 
                            Horváth Patrícia 
Forrás: 36 kérdés, amitől szerelembe 
esel – mítosz vagy tudomány? - 
Mindset Pszichológia 
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HALLOWEEN CUPCAKE 
 

Hozzávalók: 
 

Muffinhoz 
* 110 gramm liszt 
* 110 gramm vaj/margarin 
* 2 darab tojás 
* 110 gramm cukor 
* 1 teáskanál vaníliakivonat 
* 1 csipet só 
* 1 teáskanál sütőpor 
* opcionális kakaópor 
 

Dekorációhoz 
* 150 gramm vaj 
* 300 gramm porcukor 
* 1 teáskanál vaníliakivonat 
* 3 evőkanál tej 
* 1 tábla étcsoki 
 

 
Előkészítési idő: 1 óra 
Elkészítési idő: 20 perc 
 
Elkészítés: 
 
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra (ha légkeverésest használunk, 
akkor elég a 160 fok). 
 
A muffinsütőt béleljük ki 12 papírral. Lehet egyszerű fehér, de 
választhatunk a klasszikus halloweeni mintájúak közül is. 
 
A vajat és a cukrot kézi keverőgéppel keverjük jó habosra, 
majd üssük bele a tojásokat. 
 
Ha végeztünk a nedves hozzávalókkal, akkor jöhet hozzájuk a 
sütőporral kikevert liszt, a vaníliakivonat és a csipet só. 
Gyorsan keverjük össze ezekkel is, de ne dolgozzuk sokáig a 
tésztát, különben minden levegő eltűnik belőle. 
 
Öntsük a papírkosárkákba az elkészült tésztát, és süssük 
nagyjából 15-20 percig, amíg aranybarna nem lesz a teteje. Ha 
a közepüket megszúrjuk egy fogpiszkálóval, tisztán kell 
kihúznunk. Ha ragacsos, akkor még nyers, úgyhogy süssük 
még pár percig. 
 
Mielőtt elkezdjük a dekorálást, hagyjuk teljesen kihűlni a 
sütikéket, különben lefolyik róla a máz és elolvadnak a 
pókocskák. 
 
A vajkrémhez keverjük habosra a vajat, majd adjuk hozzá a 
porcukrot és a vaníliát. Ha már szuperhabos és könnyű, mehet 
bele a tej. Ha színes kis krémcsúcsokat szeretnénk, akkor 
adjunk hozzá ételszínezéket is. Ilyenkor inkább a gél vagy a por 
állagot részesítsük előnyben, nehogy felvizezze a krémünket. 
 

A kész vajkrémet nyomózsákba töltjük, és spirálisan, 
csigalépcsőszerű formában rányomjuk a muffin tetejére, hogy 
szép csúcsa legyen, akár a boszorkánysüveg. 
 
A pókokhoz felolvasztjuk a csokit a mikróban vagy vízgőz 
fölött, majd habzsákokba töltjük, aminek a végére a legkisebb 
csövet helyeztük. Először kerek O-formákat nyomunk ki a 
sütőpapírra. Ez lesz a pók teste. Ezután erre teszünk egy 
kisebb kört, ami a feje lesz. Ha nagyon dekorálhatnékunk van, 
akkor szemeket is rajzolhatunk neki olvasztott fehér csokiból. 
A lábakhoz L-betűket rajzolunk a sütőpapírra, pókonként 
nyolcat. Ha megszilárdultak, még több olvasztott csokival 
összeillesztjük a részeket, és kész vannak a pókok, amiket 
felhelyezhetünk a muffinok tetejére. 
 
Aki lustább, az nyugodtan helyezze fel a pók törzsét a sütik 
tetejére, aztán a lábakat helyezze el úgy a krémben, mintha 
csatlakoznának a törzshöz.  

https://sobors.hu/receptek/halloween-cupcake-recept/ 

 
Most pedig használd angoltudásodat!  

DIY Bat Corner Bookmarks 
 

What you need: 
● black origami paper 
● black paper (preferably construction paper) 
● wiggle eyes stickers 
● white paper 
● scissors 
● glue 
● pencil 

Preparation: 
 
1. Fold the origami paper diagonally on both sides. 
2. Fold into a triangle (colored side on the outside). 
3. Hold the top of the triangle and fold it towards the bottom 
of the triangle (to the centre). Crease well. 
4. Hold the left corner and fold it towards the bottom centre 
of the triangle. 
5. Do the same with the other corner. Crease well. 
6. Unfold both ends. 
7. Grab hold of the left corner and fold it towards the top of the 
triangle. Crease. 
8. Do the same with the other corner. 
9. Tuck in the left “flap” into the pocket. 
10. Do the same with the other. 
11. Glue two wiggle eyes stickers to the soon to be bat corner 
bookmark. Cut two wings out of black construction paper. Cut 
two fangs out of white paper. Glue them onto your bookmark. 
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 KASSAI DÁVID: 

FERDÍTETT HARMÓNIA 

1. rész 

Marics Sándor Dömötör visszaemlékezései 
Torjapusztai életéről 

Emlékszem, mennyire szerettem fiatalon a lovakat. 
Minden reggel még iskolába menet elmentem a torjapusztai 
lovardába, egy kevéske kockacukorral a zsebemben, melyet 
kedvenc patás állataimnak szántam. Később egész nap a pad 
alatt fel-alá járt a lábam, felkészülve a suli utáni eszeveszett 
rohanásra. Hogy miért rohantam? Elmondom, hiszen nem 
nehéz. Egyetlen élőlény miatt ugrottam ki a padból az utolsó 
csengetést követően, egyetlen élőlény miatt, képes voltam 
végigfutni a mezők alatt egészen hosszasan. Hogy ki volt ő? A 
kedvenc lovam: 
Szibéria. 

Egyik nap, 
pontosan ugyanezt 
a napi 
menetrendet 
követtem. Ám, 
ahogy beléptem a 
lovarda kapuján, 
olyat láttam, ami 
miatt az államat a 
földről kellett 
összeszednem. 
Szibéria az udvar 
közepén, kikötve 
álldogált, oldalán 
ostorcsapások 
okozta hosszanti 
sebek ékeskedtek. Alatta a macskaköves udvaron vérnyomok 
díszelegtek, egészen az istállóig. Gyorsan oda futottam, 
feldöntve az ajtó mellé támasztott vasvillát. Az állások közötti 
folyosón sétálva, tekintetemmel hamar megtaláltam a 
nyomok kiindulási pontját. Egy nyitott ajtó mögött, szegény 
istállómester takarított. Ahogy rám nézett, arcvonásaimból 
elég hamar kideríthette gondolataimat, mert eképpen szólott: 

-Ne aggódj fiam, túléli a ló, bár ha rajtam múlna, a gyilkos 

biztos nem. 

-De ki tette ezt? 

-Szibéria új, gyilkos gazdája. 

-Mi történt Lili nénivel, Szibéria régi gazdájával? 

-Ő beteges már régóta. Csoda, hogy eddig bírta. Szerintem 

csak a lova iránti szeretete mentette meg eddig a teljes 

összeomlástól. Kórházba került, a lova gondozását pedig 

átvette a fia, aki egyáltalán nem hozzá értő és rábízta 

Szibériát egy olyan emberre, aki hóhérként dolgozhatott 

előző életében. 

-De nem lehetne valamit tenni? 

-Mit? Övé a ló, nincs mit tenni.  

Hazafelé ballagva sokat gondolkodtam ezen a mondaton. 
„ Nincs mit tenni”. Miért ne lehetne? Csak el kellene valahogy 
lopni a lovat. De hogyan? 

Másnap a padomban ülve komoly haditervet 
készítettem, hozzáteszem; németen. Utólag is elnézést 
szeretnék kérni a tanárnőtől, de a többi órán sajna dolgom 

volt. Csak arra vágytam, hogy sikerüljön a tervem. 
Emlékszem, ahogy felvázoltam a gondolataim babérjain 
üldögélő kis suhancoknak az ötletemet. Elképedve hallgattak 
engem, az aranyos, csendes kisgyermeket, aki elképesztő 
harci eseményekről beszélt, hatalmas lelkesedéssel 
belelovagolva magát a saját haditervébe. 

Végre odaértem a lovardába! Azonnal az istállóhoz 
futottam. Belépve az ezer éves fakapun, nagyon elámultam. 
Egy másik istállómester gondozta a lovakat!  Rám nézett, 
kedvesen megvillantva hófehér, gyönyörű szép mosolyát. 
Sejthette, hogy miféle gondolatok cikázhatnak a fejemben, 
mert így szólt hozzám: 
-Szia, kisfiú, te vagy Marics Sándor?- kérdezte tőlem.  
-Igen, én lennék. – feleltem félve, mert fogalmam sem volt 
arról, hogy ki ő és mit akar tőlem. 
-Nem akarlak megijeszteni – válaszolt az ijedt arcképem 
láttán. – Péter bácsiról, az istállómesterről hoztam híreket. 
Nagyon súlyos agyrázkódást szenvedett, de nem kell aggódni, 
meg fog gyógyulni. Na, ne sírj… Egyébként is, büszkének 
kellene rá lenned. A két puszta kezével és a vasvillájával a 
földre lökte Szibéria ördögi gazdáját, mikor az a szemét Tóth, 
majdnem agyonverte a szomszéd bokszban lévő kecskét, 
mert az csapkodta a korlátot és randalírozott. Látod Sanyi 
fiam, vannak ilyen hülye emberek. Tudod, jobb őket 
elkerülni. Aki ennyire ferdén gondolkodik, hirdetve a faji 
fölényességét, majdnem agyonverve a világ legszelídebb lovát 
és egy kecskét, az nem normális. Ezt nagyon jegyezd meg, 
mert még elkélhet ez az információ, a jövőben. Most pedig, 
szeretnéd meglátogatni Péter bácsit? Már nagyon vár téged. 

Ezekre a szavakra, a mai napig emlékszem. Úgy 
beleivódtak az agyamba, mint a füzeteim lapjaira a sok paca. 
El sem tudom mondani, hányszor vettem hasznát a 
későbbiekben, ennek a pár szónak, még Torjapusztán is, a 
fővárosban pedig halmozottan. Péter bácsi története 
egyébként elég érdekesen alakult, de ez már egy másik 
történet része lesz… 

    folyt. köv. 
 
Kép forrása: https://hu.tutkrabov.net/articles/frlz-lovak-
szuletett-mesek-es-legendak.html 
 
Fúj a szél 
 
Fúj a szél, ó de hideg a nyár, 
Csak nem tudom, hogy ez nekem miért fáj. 
Fúj a szél, ó de hideg a nyár, 
Te elmentél, engem meg itt hagytál. 
 
Jaj, ne parázz már ennyit, 
 Csak bulikáztam egy kicsit. 
Nem rúgtam ki túlságosan a hámból. 
A gyerek is csak úgy lett magától. 
 
Fúj a szél, ó de hideg a nyár, 
Te elmentél, engem meg itt hagytál. 
Fúj a szél, ó de hideg a nyár, 
Remélem, hogy jól szórakoztál. 
 
Abszolúte jól éreztem magam. 
Köszi, nem voltam még soha jobban. 
Azé egy kicsit hiányoltalak, 
Sőt, gondolatban meg is csókoltalak, 
Amíg nem jött a baj. 
 
Fúj a szél, ó de hideg a nyár, 
Remélem, hogy jól szórakoztál. 
Fúj a szél, ó de hideg a nyár, 

https://hu.tutkrabov.net/articles/frlz-lovak-szuletett-mesek-es-legendak.html
https://hu.tutkrabov.net/articles/frlz-lovak-szuletett-mesek-es-legendak.html
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Vigyázzál, vigyázzál! 
 
Ne válassz magadnak, csak hűséges társat. 
Ki a szerint él, ahogy azt elvártad. 
Ne csak udvaroljon, és szép legyen a szeme, 
HANEM LEGYEN EGY BELSŐ ÉRTÉKRENDJE! 
 
Fúj a szél, ó de hideg a nyár, 
Vigyázzál, vigyázzál! 
Fúj a szél, már meleg a nyár, 
Nincs többé baj, nincs többé csalódás 
   Kassai Dávid 
 

VARIÁCIÓK A 

SZECSKAAVATÓRA 
 

Múlt pénteken, nyolcadikán, ismét megrendezésre került 
iskolánk szecska avatója. Így vagy úgy, de már 
mindannyiunknak volt része ebben a eseményben. Idén végre 
ránk került a sor a szervezést illetően, ami rengeteg munkát és 
felelősséget jelent önmagában is. Az este előkészületei már 
korán -  szeptember elején - megkezdődtek. A három osztály 
rendszeres tanácskozásai tették lehetővé a tempós haladást. 
Az ötlet, hogy a téma a kaszinó legyen is így született meg. 
Idővel mindenkinek meglett a maga kis feladata, amivel 
teljessé tehette a folyamatot: kiválasztásra került a zsűri, a 
segítők, a remek műsorvezetőink és azok a csodás emberek, 
akik a háttérben voltak jelen. Szerencsénkre a vezetőség, a 
tanáraink, nagy segítséget nyújtottak. 

 
Péntek délelőtt már 
megkezdődtek az előzetes 
feladatok. A szorgos 
elsőseink sorra 
teljesítették az eléjük 
kitűzött feladatokat: 
tablóképekre vadásztak, 
valamint sütöttek az 

évfolyamunknak finom süteményeket. Az utóbbiban 
kiemelkedőek voltak a hetedikesek, akik munkájukkal 
nemcsak elismerést szereztek, de a mi napunkat is 
megédesítették. 
Az elsuhanó órák után, este, végre elérkezett a várva várt 
szecskaavató. Mindannyian izgultunk, hogy terv szerint 
alakuljanak a dolgok. A sportcsarnok lassan megtelt és 
folyosón sürgött megannyi végzős és elsős egyaránt, akikben 
már buzgott a tenni akarás. 
Eljött a hét óra, kinyílt a kaszinó ajtaja. A feladatok váltották 
egymást és zsűri szorgosan pontozott, amíg meg nem lett az 
eredménye a versenynek. Az elmondható, hogy mindenki 
kitett magáért. Idén a 7.c aratott győzelmet, akik már 
táncukkal is elkápráztatták a nézőket. Gratulálunk nekik!     
 
Meg szeretném köszönni mindannyiunk nevében a 
közreműködést a szervezésben és a megvalósításban, illetve 
külön köszönetet szeretnék mondani az évfolyamunk nevében 
Baumgärtner Annamária tanárnőnek, aki lelkiismeretesen 
dolgozott a kezdetektől, hogy megkönnyítse a dolgunkat. 
Reméljük mindenki élvezte az estét és gratulálunk a 
diákoknak, akik hivatalosan is az iskolánk tagjai lettek! 
 
                                Bősz Tamara, Szabó Luca, Schütz Ádám 12.c 

 

A MI SZECSKAAVATÓNK 
2021. 10. 08.  
Keresem a szavakat, mit is tudnék mondani osztálytársaim 
nevében. Sok emléket fogunk gyűjteni együtt az 
elkövetkezendő öt évben, de azt hiszem az egyik 
legmaradandóbb a 
szecskaavatónké lesz. Nem 
is azért, mert olyan 
érdekes és felejthetetlen 
önmagában ez az esemény, 
viszont azt hiszem, MI 
azzá tettük magunknak. 
Igaz, megoszlanak a 
vélemények. Kinek 
izgalmas és kedves 
élményként marad meg, kinek pedig egy komolytalan, néha-
néha unalmas gyermeki emlékként. Úgy vélem, az alatt az idő 
alatt, ameddig gyakoroltuk a táncot és szorgalmasan 
készültünk az eseményre, megtanultunk egy csapatként 
dolgozni, annak ellenére, hogy néha nehézkesen ment.  
Nekünk a hajléktalanszállós témát osztották, így próbáltunk 
összpontosítani az ehhez kapcsolódó jellegzetességekre a 
ruhánkon, a zenében rejlő kulcsszavakkal, illetve a tánc 
közbeni lépésekkel, amelyek szimbolizálnak minket és a 
témánkat is. A tánc sok nehézséget okozott nekünk már az 
összeállítás során is, viszont ezeket megint csak 
csapatmunkával és egy kiváló táncos osztálytárssal sikerült 
megoldanunk. A nehézségek közé sorolhatnám például, hogy 
napi rendszerességgel „konfliktusba” kerültünk a 
tanárainkkal, hogy mikor, hol, illetve mit gyakoroljunk igazán. 
A szecskaavató előtti két hetünk igazán sűrű volt. Úgy 
gondolom elég sok mindent halasztgattunk az utolsó 
pillanatig, így az idő is szorított a végére. De ahogy eddig is, 
együtt ezt a helyzetet is sikerült megoldanunk. 
A következő nagy projektünk az osztályzászló volt, amin 4-5 
osztálytársunk dolgozott nap mint nap. Az ő ötleteiknek hála 
megalkottunk egy remek zászlót, amelyen ugyancsak 
megjelentek a témához hű motívumok. Én úgy vélem, egész jól 
teljesítettük ezt a kihívást is.  
Lassacskán eljött az este, mikor sok-sok ember előtt kellett 
megmutatnunk, min dolgoztunk hetekig. Érezhető volt a 
feszültség és az izgalom az öltözőben, de amilyen gyorsan 
jöttek, olyan gyorsan el is illantak ezek az érzések, ugyanis úgy 
gondoltuk, ha már úgyis „szivatnak” minket a végzősök, nincs 
értelme izgulni. A vége így is, úgy is ugyanaz lesz: nevetünk 
egy jót és emlékeket szerzünk. Az este első részében 
engedélyt kellett kiérdemelnünk, hogy beléphessünk a 
kaszinóba. Különböző kihívások teljesítésével be is jutottunk. 
Ezek után újabb feladatokban kellett megküzdenünk a másik 
két kezdő osztállyal. Sok érdekes játék volt az est alatt pl. 
szemétszedés, koktélkészítés és még sorolhatnám. Mi, a 9. nya 
harmadikként mutathattuk meg táncunkat a 
bírálóbizottságnak, illetve szüleinknek, barátainknak és a  
felsőbb éveseknek. A táncunk egész nagy sikert aratott, 
azonban még így sem tudtuk megelőzni a hetedikeseket. Az 
este folyamán szurkolásból azonban jelesre vizsgáztunk. A 
végeredmény egy kicsit meglepett minket, hisz nem a 
harmadik helyre számítottunk, de ha úgy nézzük, végül miénk 
lett az első hely, persze hátulról, amire ugyanúgy büszkék 
vagyunk. A lényeg az együtt töltött percek voltak, amiket mi 
tettünk igazivá. Köszönjük ezt az estét végzőseinknek! 
                                                                           Szécsi Hanna 9. nya 
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